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sinergias na era da informação

São tempos de mudança, os tempos que correm!

O pensamento humano tem redescoberto o «local», no sentido de legitimar a sua
importância e ao mesmo tempo encontrar nos territórios, e nas suas populações, o
engenho e a arte da afirmação no espaço planetário.

Esta valorização local tem dado lugar a formas diferenciadas de participação no
mercado internacional de bens e serviços, mas também a formas de funcionamento
em rede que têm como recurso principal a «proximidade» e a procura de estabelecer,
intensificar e alargar fluxos e sinergias.

O 3º Congresso Internacional de Psicologia, Educação e Cultura chama a si, em 2019,
o tema «O local e o mundo: sinergias na era da informação». O tema assume a
complexidade da contemporaneidade, enquanto realidade que convida à análise
inter e multidisciplinar.
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3º Congresso Internacional promovido pela revista de 

Psicologia, Educação e Cultura   

O local e o mundo: sinergias na era da informação

Temas: 

1. Turismo e lazer

Paisagem cultural. Património. Segurança. Sustentabilidade. Gestão urbana.

2. Cultura, inclusão social e desenvolvimento comunitário

Gestão de organizações sociais. Exercício da cidadania. Desenvolvimento. Trabalho em
rede. Atividades artísticas.

3. Família e sociedade

Envelhecimento. Migrações. Integração de refugiados. Desafios das novas tecnologias de
informação e comunicação.

4.Formação e desenvolvimento humano

Carreira e desenvolvimento vocacional. Desporto e exercício. Dificuldades de
aprendizagem e NEE. Formação contínua e educação permanente. Políticas e sistemas
educativos. Formação de professores e agentes educativos.

5. Gestão, marketing e branding

Administração escolar. Formação e gestão de recursos humanos. Marketing interno e
externo. Gestão de marcas. Comunicação organizacional. Cultura organizacional.

6. Ambiente, gestão de energia e eficiência energética

Questões ambientais e educação. Gestão e tratamento de resíduos. Implementação de
Sistemas de Gestão de Energia e Eficiência Energética. Energia e ecologia.

7. Novas tecnologias e educação

Modelos e sistemas de ensino aprendizagem, aplicações informáticas e educação,
gamificação em educação.

V. N. de Gaia, 24 e 25 de Janeiro de 2019 



3º CONGRESSO INTERNACIONAL PROMOVIDO PELA REVISTA DE

PSICOLOGIA, EDUCAÇÃO E CULTURA
Local e datas V.N. de Gaia: ISPGAYA, 24 e 25 de Janeiro, 2019

Prazos de 

envio de 

Trabalhos

Resumos até 15 de dezembro de 2019

Confirmação da aceitação pela Comissão Científica até 31 de dezembro 2018

Comissão 

Organizadora

José Carlos Morais (ISPGAYA, Portugal), Presidente da Comissão Organizadora
António Nunes (U. Lusófona do Porto, Portugal) 
Delmar Ferreira Jorge (ISPGAYA , Portugal)
João Rocha Monteiro (ISPGAYA, Portugal)
Lino Tavares Dias (ISPGAYA, Portugal)
Lúcia Miranda (U. Madeira, Portugal)
Miguel Ricou (Faculdade de Medicina, UP, Portugal)
Rui Trindade ( FPCE, UP, Portugal)

Atas Textos para as atas a enviar até 31 de dezembro, respeitando as normas da

APA, em Times New Roman 12 a duplo espaço (dimensão máxima de 20

páginas já incluindo a bibliografia). Os melhores textos serão depois

republicados na revista de Psicologia Educação e Cultura. Os textos para as

atas estão sujeitos a revisão e melhoramentos.

Prazos de 

inscrição e 

preços

Contato

Até 31 de dezembro: - 20 euros (estudantes de 1° e 2° ciclos) - 40 euros

(estudantes de 3° Ciclo e profissionais) - 60 euros (instituições)

Após 31 de dezembro: - 25 euros (estudantes de 1° e 2° ciclos) - 50 euros

(estudantes de 3° Ciclo e profissionais) - 75 euros (instituições)

Envio do comprovativo de transferência bancária para a Conta do Congresso:

- Millenium bcp: 0033 0000 4537 6710 3870 5

- IBAN: PT50 0033 0000 4537 6710 3870 5

Telefone: +351 223 745 730/1 Fax: +351 220 134 479

Email: congressopec@ispgaya.pt

Morada
Instituto Superior Politécnico Gaya Av. dos Descobrimentos, 333, à Praceta do ISPGAYA.

4400-103 Santa Marinha - Vila Nova de Gaia GPS: N41.119680, W8.623498

mailto:congressopec@ispgaya.pt

